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Персональні дані компанії PRACUJ W UNII - EUROPA SP.Z O.O. з зареєстрованим офісом у Вроцлаві, 

вулиця ненці 136A, внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний 

суд Вроцлава - вулиця Фабрична, VI Комерційне управління Національного судового реєстру, під номером 

0000509786, ідентифікаційний номер платника податків (ІНП) 899-27-54- 745. 

 

Персональні дані будуть оброблятися у відповідності з пунктом 1 (b) статті 6 Загального регламенту про 

захист даних (GDPR) для надання послуг через портал europa.jobs. Ці послуги будуть здійснюватися 

відповідно до Умов для роботодавців і включати відправку повідомлень про надання послуг за вказаною 

адресою електронної пошти та номерами телефонів. У разі ненадання даних виконання послуги буде 

неможливо. 

 

Крім того, людина може спеціально дати добровільну згоду (відповідно до пункту 1 (a) статті 6 GDPR) на 

отримання повідомлень, що стосуються додаткових послуг для роботодавців, що надаються PRACUJ W 

UNII - EUROPA SP. Z O.O. і іншими партнерськими організації. 

Інформація буде передаватися тільки PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. на вказану адресу електронної 

пошти або номер телефону. 

 

У разі використання контактної форми на ua.europa.jobs/ контакти/ для ведення переписки PRACUJ W UNII 

- EUROPA SP. Z O.O. може обробляти такі дані: 

 

а) ім'я та прізвище 

б) адреси електронної пошта 

в) назва компанії 

г) адреси компанії 

е) поштова адреса 

е) контактний телефон 

г) дата, зміст и заголовки кореспонденції 

 

Перераховані вище персональні дані обробляються на основі згоди суб'єкта даних відповідно до пункту 1 (а) 

статті 6 GDPR на ведення переписки з PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. Дані надаються добровільно, 

проте, в разі ненадання, ведення кореспонденції буде неможливим. 

 

Персональні дані можуть також оброблятися у відповідності з пунктом 1 (f) статті 6 GDPR для реалізації 

законних цілей PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. які зосереджені на діяльності, пов'язаної з 

обслуговуванням і розвитком IT-системи, пропонованих послуг і демонстрації дотримання закону. 

 

У зв'язку з використанням доступних технологічних рішень ми надаємо можливість передачі персональних 

даних третім країнам або міжнародним організаціям. Така передача повинна здійснюватися тільки після 

застосування відповідних гарантій, встановлених GDPR. 

 

Період обробки персональних даних залежить від періоду надання послуги, чинного законодавства і від 

терміну пред'явлення претензій на використання послуг PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. 

 

Суб'єкт даних має право доступу до своїх персональних даних, виправлення або видалення даних і має 

право обмежувати обробку даних. Суб'єкт даних має право заперечувати проти обробки даних, право 

передавати дані і подавати скаргу до органу нагляду. 

 

У будь-який час суб'єкт даних має право відкликати свою згоду, на якому заснована обробка його особистих 

даних. Однак це не вплине на законність обробки даних, які були виконані до відкликання. 

 

https://pl.europa.jobs/
https://ua.europa.jobs/
https://ua.europa.jobs/строховий-поліс/
https://ua.europa.jobs/контакти/
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Умови, що стосуються захисту персональних даних, оброблених PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O., 

вказані у файлі Політика конфіденційності. 

 

У разі виникнення будь-яких питань, зв'яжіться з нами за адресою gdpr@europa.jobs. Офіцером із захисту 

даних (data protection officer): Містер Marcin Tynda dpo@europa.jobs 

 

 

https://pl.europa.jobs/
https://ua.europa.jobs/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81/
mailto:gdpr@europa.jobs
mailto:dpo@europa.jobs

